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Nr.7817/22.06.2022 

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș din 

data de 20.06.2022 

        La ședință participă: Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu Dumitru și 

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan. 

        Președintele de ședință face prezenta. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în 

funcție, alături de delegatul sătesc, dl.Pop Daniel-Vlăduț. Lipsește dna.Miholca Anamaria. 

 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi. 

Vot în unanimitate. 

 

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Vot în unanimitate. 

 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, o să propun suplimentarea ordinii de zi. Abia vineri 

ne-au venit 2 invitații pentru Fanfara Stibina.Este invitată la Câmpia Turzii și în Rodna, 

pentru a participa la festivalurile de fanfară.Propunem suplimentarea ordinii de zi, cu alocarea 

din bugetul local, a sumei de 4.000 lei, necesară transportului fanfarei la cele două evenimente 

la care au fost invitați. Dacă sunteți de acord, vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii 

de zi. 

 

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Vot în unanimitate. 

 

Marinescu Dumitru: Avem invitați. Să fie luată doamna care participă la ședință. 

Pomian Denisia Razvana: Bună ziua.Vin cu o petiție, cu o cerere, pentru a se lua măsuri 

pentru vitezomanii care circulă pe drumul Nistrului, strada 24. Avem niște vitezomani, care 

circulă, ferească Dumnezeu, au fost 3 incidente, în ultimele 6 luni, dacă bine știu eu, dintre 

care, unul a fost copilul meu, accidentat, nu grav, dar se putea și mai rău. Vin cu această 

cerere, pentru a se pune limitatoare de viteză. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, știu, pentru că am discutat și cu soțul dvs. 

Împreună cu dl.Viceprimar și cu comisia stabilită la nivelul Primăriei Orașului Tăuții-

Măgherăuș, vom demara procedurile de montare a limitatoarelor pe str.24, drumul Nistrului.  

Lăsați-ne cererea oricum, să o înregistrați la ieșire și le vom monta. 

Ardelean Anton: Dle. Președinte, dlor.consilieri, dle.Primar, suntem și în sezonul estival, 

acuma nu acuzăm doar pe localnicii noștri în ceea ce privește depășirea limitei de viteză, 

pentru că vorbim și de turiștii care merg spre Lacul Nistru, e normal, însă nu există 

reglementare. Sens în care, în calitate de administrator de drumuri, vă rog să luați în seamă să 

facem o semnalizare corectă și presemnalizări pe tot drumul, pe toată str.24, pentru a limita 

viteza. Din ce știu eu, există o hotărâre de consiliu care limitează viteza la 30 km/h. Ar fi 

nevoie de 2-3 limitatoare de viteză, amplasate în locurile sensibile, acestea se pot ridica iarna. 

Marinescu Dumitru: S-au mai montat, o să le montăm, o să fie ridicate. Știu problema și 

vom lua măsurile care se impun.  

Ardelean Anton: Rugăm și pe dl.Viceprimar, să reinstaleze limitatoare de viteză conform 

HCL și indicatoare de presemnalizare a trecerilor de pietoni. Acuma, această doamnă are un 

strigăt de durere. 2 copii și un adult, în ultimele 6 luni, s-a întâmplat cu acroșaj, din ampriza 

drumului și în carosabil, deci, asta e... 
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Marinescu Dumitru: Deci, vă rugăm să ne lăsați cererea la intrare, să o înregistrați. Va 

ajunge la noi și vom lua măsurile care se impun. 

 

Președintele de ședință trece la dezbaterea ordinii de zi. 

  

1. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii, în 2 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

2. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii, în 2 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Anton Ardelean: Dle.Președinte, dlor.colegi, eu aș ruga aici, la acest proiect, să se aibă în 

vedere că propunerea este, după părerea mea, a-tehnică. Cele 6 arii care trebuie dezmembrate 

dintr-un colț, din totalul modular al pășunii  comunale...este pășune comunală, nu este voie să 

se reducă terenul pășunii comunale. Doi, a fost ales terenul între două străzi, 32 și 24. Trei, s-

au mai dat acolo sentințe judecătorești, dar s-au pus în ordine, dinspre Lazăr de la ciuperci, s-a 

mers frumos, sistematizat... Acuma, fix în capătul celălalt, la cele două străzi, ne găsim cu 

această dezmembrare. Pentru a fi, inginerește făcută treaba și, v-aș ruga să nu mi-o luați în 

nume de rău că, dle.Primar, poate că o să achiesați la punctul meu de vedere, suportă puțină 

amânare să mergem și noi în teren, să vă convingeți de cele ce vă spun și făcut un PUZ, plan 

urbanism de detaliu la o Primărie de Oraș care e locul 3 la PIB pe județ, făcut un PUZ, care să 

fie integrat în PUG și atunci, pentru totdeauna, disciplina și urbanismul să fie respectate. 

Altfel, deschidem cutia Pandorei, o să vină și alții să li se dea și, mai mult, și cu asta termin 

dragi colegi și vă mulțumesc că m-ați ascultat, acest cetățean Ofrim, care dorește schimbul, a 

altui schimb făcut acum 2 ani, acuma s-a trezit după o perioadă de...să ceară, că nu-i 

mulțumit. Am cerut în comisie să ne arate documentația vechiului schimb, noi știm că nu am 

vitregit pe nimeni, ba, mai mult, cetățeanul respectiv a fost ajutat, pentru că era un teren în 

spatele, aci, la doctorul, în spate, Păun și noi, Primăria, am venit cu terenul, acolo, în vecini, și 

am zis să îl ajutăm. A fost raport de preț, de evaluare, acceptat de Consiliu, a fost schimbul 

acceptat, deci, noi nu am înșelat pe nimeni și acuma, după atâta timp, vrea în alt loc. Așa ne 

trezim cu schimburi care, dacă la ăla se poate, de ce să nu se poată și la mine?! Eu vă 

mulțumesc și, să nu mi-o luați în nume de rău, domnul respectiv a fost ajutat de atâtea ori, cu 

toate schimburile de teren, eu zic că aici este o încălcare gravă a spiritului urbanistic și, poate, 

ne mai gândim dacă o facem. Vă mulțumesc. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, pe mine nu mă deranjează să amânăm proiectul 

pentru ședința viitoare, dar vreau să vă spun câteva aspecte.Dumnealui a oferit un teren în 

centrul Orașului Tăuții-Măgherăuș, după cum bine știți. Inițial, schimbul de teren a fost 

propus pe str.42, în spatele locuințelor cetățenilor care stau acolo. Acolo, pe str.42, acel teren 

care se propunea ca și schimb, este folosit de către cei aflați în vecinătatea terenului. Pentru a 

evita orice fel de discuție vis-a-vis de cearta dintre el și cei de acolo, pentru că, cetățenii de pe 

str.42 și-au manifestat intenția de a concesiona, fiecare, bucata de teren pe care o are în spate. 

Și atunci, am propus acest schimb, pentru a finaliza procedurile cu dl.Ofrim. Cum am spus, 

dacă dvs sunteți de acord, nu mă deranjează să amânăm, pentru luna viitoare, acest Proiect de 

hotărâre, pentru a vă documenta și pentru a fi mai bine informați. Cu acest motiv, atunci voi 

retrage de pe ordinea de zi acest Proiect de hotărâre și luna viitoare o să vină Romana și, dacă 
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este cazul, o să vă duceți în teren, să vedeți amândouă variantele care au fost propuse.Atunci, 

Proiectul nr.2, dle. Secretar, îl retrag de pe ordinea de zi și vom discuta luna viitoare. 

 

3. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii, în 2 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

4. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – CIRȚIU ANAMARIA-ELENA. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

5. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul public al Orașului Tăuții-

Măgherăuș a suprafeței de teren înscrisă în CF nr.58321 Tăuții-Măgherăuș, parte 

din str.52. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

6. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2022 a sumei de 

50.000 lei necesare pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sărbătoarea 

Orașului Tăuții Măgherăuș 2022. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

7. Proiect cu privire la acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice 

pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sărbătoarea Orașului Tăuții- 

Măgherăuș 2022. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți aici, o mică remarcă, și anume, doresc să 

mulțumesc tuturor societăților comerciale care, în acest an, sunt alături de noi, la organizarea 

Sărbătorii Orașului. Toți și toate societățile comerciale de pe raza Orașului Tăuții-Măgherăuș 

au fost și au răspuns prezent, pentru a fi alături de noi și de cetățenii orașului nostru. De 

asemenea, sper că săptămâna aceasta, la următoarea ședință de Consiliu județean, să mai 

primim o sumă de bani, pentru organizarea sărbătorii și astfel, să reducem la cât mai puțin, 

cheltuielile din bugetul local, cu privire la organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc.  

Anton Ardelean: Dle. Primar, aveți experiență și știți că noi nu am cerut, în perioada 

anterioară nicio sponsorizare, pentru că oamenii de afaceri sunt delicați. Și iar vă spun, 

cuvântul „delicat” l-ați înțeles și, de aia vă spun, că n-aș vrea ca, după aia, să aveți presiuni 

din partea lor.Acuma, eu ma bucur că au făcut gestul ăsta și să o luăm ca atare, de bună-

credință. 
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Marinescu Dumitru: Ca și bună-credință au fost alocați banii. 

Popp Viorel: Care este motorul economic al unui UAT? 

Anton Ardelean: Acolo este președintele de ședință, dle. consilier! 

Popp Viorel (către Președintele de ședință) : Vă rog să îl întrebați pe dl.consilier, în urma 

afirmațiilor, dacă înțelege că, capacitatea economică a unui orășel este dată de firmele care 

există acolo și acestea sunt cele care pot să intervină, să sprijine, să lucrăm într-o armonie 

perfectă, nu într-o dușmănie. 

Marinescu Dumitru: Și nu cu presiuni ulterioare. 

Popp Viorel: Avem tot interesul să susținem inițiativa privată și firmele care își desfășoară 

aici activitatea. Părerea dvs că, pe urmă, o să vină și o să ceară nu știu ce... 

Anton Ardelean: Dle, vorbiți cu Președintele, ce aveți?! Ori nu știți regulile.Eu mă mir că 

acest domn n-a trăit în acest orășel de mai bine de 20 de ani și n-a văzut fostul primar cât s-a 

implicat pentru industrializarea orașului și pentru aducerea agenților economici. Dle, Popp 

Viorel, ca dovadă, Orașul Tăuții-Măgherăuș, ca PIB pe cap de locuitor este al 3-lea după 

mun.Baia Mare și Sighetu Maramției. S-a reușit această performanță datorită încurajării 

inițiativei private și a acestor agenți privați, pentru că ei sunt motorul economiei Orașului 

Tăuții-Măgherăuș. Nu dumneavoastră, sunteți o excepție, motivez, dacă vreți și justific. 

 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

8. Proiect privind aprobarea bilanțului contabil și a repartizării profitului SC 

PRIMA TĂUȚI SRL, aferent anului 2021, precum și a proiectului bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 
 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Anton Ardelean:Voi vorbi despre Prima, pentru că sunt mai multe chestiuni acolo, voi vorbi 

la modul general și, mă adresez direct dlui.Primar, cu o rugăminte. Am avut cu aceeastă 

administrator a firmei multe controverse și speram că o să înțeleagă. Se bazează exclusiv doar 

pe bugetul primit de la Primărie. Sigur că nu am observat încă nicio inițiativă a unui 

administrator care, trebuie să aducă, să zicem așa, în societatea comercială prestatoare... mai e 

criză de prestări servicii. Eu nu am observat o inițiativă, vă dau un exemplu banal. S-a hotărât 

tăierea arinilor de pe drumul Nistrului, sigur, nu discutăm despre asta, discutăm despre ce a 

urmat. S-au obținut tone de mulci, așa se cheamă acea măcinătură, care este foarte căutată, 

dle.Viceprimar, imediat...Este foarte căutată și care putea fi valorificată în Baia Mare, existau 

și vă dădeam 2-3 furnizori, însă s-a risipit, s-a aruncat. După ce că se achiziționează acel 

aparat de tocat, ceea ce este foarte bine, eh acuma finalul nu a fost valorificat și era un 

bănișor. Care nu se uită la un leu, nu se uită nici la alți bani. Putea fi pus în saci, împachetat 

frumos și dus la cine dorește. Mai mult, avem acea unitate turistică acolo, nu se folosește la 

capacitatea, da, a fost pandemie, dar nu am cerut să fie a la carte. Uitați-vă, în pandemie, și 

avem exemplu peste drum, firmă care merge foarte bine și, în pandemie, a folosit meniul zilei 

și s-a descurcat, fiindcă avem foarte mulți agenți economici aici. Oare numai societatea 

noastră nu e acceptată acolo ca să cumpere meniul zilei, pentru că, e comod, de ce să mă duc 

cu meniul zilei, când dl.Primar îmi dă banii așa, pe lucrări din astea, care... mă rog, inclusiv 

transportul personalului e pe bani. Și, aș mai vrea să vă spun un lucru și termin, nu am văzut 
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acea inițiativă de a folosi manufactura, de a folosi și prestări de servicii, inclusiv cu munca de 

la domiciliu, confecții, împletituri, avem alun, avem salcii, avem resurse vegetale destule și, al 

2-lea job, sau o muncă, în afară de serviciu, cetățeanul ar face un ban, pentru că, vedeți, criza 

e mare. Deci, una cu alta, eu am o rezervă în privința muncii acestei doamne administrator, 

dar vedeți, eu sunt singular, Consiliul decide, împreună cu dl.Primar, așa că eu mă voi supune 

votului. Vă mulțumesc. 

Viceprimar: Să o luăm punctual, pentru că poveștile sunt frumoase, însă realitatea bate 

filmul. Vis-a-vis de arini, să știți că am încercat și am făcut toate demersurile ca să găsim 

firme care să vină să preia, acel material rezultat. Și au început, că dacă ni-l aduceți dvs, dacă 

ni-l puneți în pungi, deci toți cu pretenții, nimic concret ca să vină, și atunci costurile noastre 

erau mai mari, noi pe bani l-am fi dat, dar toți au zis că ni-l iau, pe gratis, dar să îl și ducem. 

Transportul, mi se pare că la, undeva la Tg.Jiu, s-ar fi oferit ceva firmă să preia, dar și ei au 

cerut să îl trimitem noi. Și atunci am zis că, pe banii noștri, să vi-l și trimitem, mai bine nu. 

Am vorbit inclusiv la Baia Mare, nu au nevoie, au nevoie doar de o anumită calitate, noi nu 

știm ce iese, deci, nu au cum să preia. În primul rând, cu arinii, ați văzut că sunt frumoși și 

cum trebuie. Vis-a-vis de lucrările pe care le execută SC PRIMA, doar cu operatorul Primăria. 

Nu, să știți că avem tocător care este închiriat săptămânal, de împletit, noi nu o să punem pe 

oameni să împletească, ați văzut că, la câți km avem de tuns, noi nu învingem, avem 8 coase 

care merg non-stop, când să mai facem altceva?! Cu siguranță, activitatea poate fi 

îmbunătățită, ca la orice firmă, dar, în prezent, față de raportul de anul trecut, nu văd ce s-ar fi 

putut presta mai mult, ținând cont că, abia din martie, s-a ridicat starea de alertă. Și, în ceea ce 

privește administratorul, vă zic, că nu se putea face mai mult, decât ce s-a făcut. 

Marinescu Dumitru: În completarea spuselor dlui.Viceprimar, de câte ori societatea PRIMA 

a fost solicitată de către persoane private, acestea au avut prioritate. Și săptămâna trecută, vă 

dau un exemplu, firma OPTIBELT, a venit și i-a solicitat să le curețe tot ce înseamnă 

proprietatea și firma. S-au dus și au prestat servicii la firma respectivă. Când cetățenii au avut 

nevoie de prestări servicii din partea PRIMA, la fel, s-au dus, au muncit și au primit banii 

necesari pentru ceea ce au făcut, dar, și la nivelul Primăriei este foarte mult de muncă, oameni 

care să vrea să vină să muncească sunt foarte puțini, și atunci, trebuie să le îmbinăm pe toate. 

Vă mulțumesc. 

 

9. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Orașul Tautii-

Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile 

martie și aprilie 2022. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 
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10.  Proiect Privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Introducere in 

Intravilanul Municipiului Baia Mare cu destinația de locuințe colective”  si 

locuinte individuale , generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Victoriei 

nr.232. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

11. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate privata al Orașului Tăuții Măgherăuș 

asupra unui teren aflat în Tautii-Magheraus. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

12. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii, în 4 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

13. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2022 a sumei de 

3.000 lei necesare pentru pregătire (antrenament) și participarea la competiții a d-

soarei Șunea Sara Maria. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Președintele supuse la vot și Proiectul suplimentar nr.1, cu privire la alocarea sumelor  pentru 

deplasarea fanfarei Stibina. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

DIVERSE 

Viceprimar: Avem cererea dlor.Verkes Cristian-Valerian, Coste Cosmin-Nicolae și Hamza 

Ștefan care doresc, vânzarea sau concesionarea terenului aflat în spatele proprietăților celor 

enumerați, pe str.148. Ați văzut în comisii despre ce este vorba. În comisia 1, de exemplu, noi 

am dat discuții în plen și, probabil, s-ar impune și o vizită în teren. Dacă mai sunt alte păreri. 

Marinescu Dumitru: Supuneți la vot deplasarea în teren și vă duceți în teren.  

Președinte de ședință: Supunem la vot deplasarea în teren. Cine este pentru? 

Vot în unanimitate în sensul deplasării în teren.  
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Viceprimar: Cererea dlui.Opoliciuc Vasile-Emil, din Ulmoasa, care dorește să concesioneze 

terenul învecinat proprietății sale, str.141. Noi pe comisii am analizat și am văzut și raportul 

de specialitate, nu vedem un impediment în acest sens. 

Ardelean Anton: Rugămintea mea ar fi să se meargă și acolo în teren pentru că acolo sunt 

scandaluri între proprietari, a fost înscris pe altcineva, acuma, eu zic... 

Viceprimar: CF-urile nu-s clare, sau ce? 

Ardelean Anton: Acuma eu, în comisia 3 nu ne-am clarificat pentru că nu am reușit să 

vedem exact. Eu zic că o deplasare în teren a comisiilor CL are greutate, se elucidează și 

consilierii cum votează, plus că văd și oamenii, că nu s-a dat terenul numai așa. 

Viceprimar: Nu am înțeles, este vreo problemă cu CF-ul respectiv, sau...? 

Anton Ardelean: Nu e concludent, el e de o parte, terenul e de cealaltă parte, peste drum, 

acolo, vecinii, deci să vedem ce este acolo, pentru că a fost un scandal cu Roman acela, 

suedezu’. 

Marinescu Dumitru: Puteți să vă deplasați în teren. Dacă vă duceți la unu, să vă duceți la 

toate. 

Președinte de ședință: Supunem la vot deplasarea în teren. Cine este pentru? 

 

Vot în unanimitate în sensul deplasării în teren. 

 

Viceprimar: Cererea dnei.Bușecan Loredana-Coralia, prin care aceasta, fiind proprietara unui 

ansamblu de 6 case, ne roagă aprobarea vănzării/concesionării unei suprafețe de 278 mp, CF 

nr.58423, în scopul amenajării unei parcări, care să deservească acel ansamblu. Tot pe comisii 

am analizat și am văzut că este vorba despre un ic și tot așa putem face o vizită în teren. 

Marin Lauran: Trebuia să lase din terenul său și pentru amenajarea parcărilor. 

Mărieș Bogdan: Practic vrea să rupă dintr-un alt teren pentru a-și amenaja parcarea.Trebuia, 

din punctul meu de vedere, să își amenajeze parcările  în zona locuințelor. Dacă faci case de 

vânzare, faci și parcări. 

Viceprimar: Atunci, haideți să supunem la vot deplasarea în teren. 

Marinescu Dumitru: Duceți-vă în teren peste tot și luna viitoare decideți. Dacă ați hotărât la 

2 cereri într-un fel, hotărâți la toate la fel. 

Gaie Marin Nicolae: Dragi colegi, aș vrea să vă invit azi seară la ora 18:00, la Căminul 

cultural din Bozânta Mare. Va avea loc o adunare cetățenească, pentru a discuta despre 

depozitul de nămol de la Stația de epurare de la Baia Mare, care vrea să se înființeze lângă 

Iazul Remin, în UAT-ul nostru. Ne-am trezit acolo, nici nu am știut care ce probleme sunt și 

numai ne-am trezit că vin ăștia să își construiască acolo...nici nu am știut...Și am vrea să 

discutăm cu oamenii și să știți și dvs., dragi consilieri despre ce e vorba, pentru că este un 

subiect foarte sensibil. 

Mărieș Bogdan: Da, o să îl invităm și pe dl coleg, Ardelean, deoarece dumnealui a dat o 

adresă, în 2019, prin care a spus că nu e nevoie de autorizație de construire, fiind un depozit 

temporar de nămol, dar care, conform proiectului și acordului de mediu, se transformă în 

depozit permanent, dacă CONVERSMIN-ul nu ecologizează Iazul de la Bozânta. Și atunci, 

vrem să clarificăm exact, să nu ne trezim peste 3 ani că, din depozit temporar, dacă va fi să 

fie, se transformă în depozit permanent. 

Gaie Marin Nicolae: Despre asta o sa fie discuția, deseară, la Căminul cultural și, v-aș ruga 

pe cei care doriți și puteți, să veniți.  
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Mărieș Bogdan: Oamenii au dreptate, pentru că nu știu ce se întâmplă dacă nămolul respectiv 

intră în contact cu sterilul și cu cianurile din apă, cu metalele grele și așa mai departe. 

Anton Ardelean: Vă rog să nu fim într-o eroare. Sigur că, eu nu vreau să influențez votul 

Consiliului. Colegul Gaie foarte bine a făcut că ne-a informat și ne-a anunțat. Acolo, prima 

aprobare care s-a dat, a fost pentru transportarea reziduurilor de către SC VITAL, de la stația 

de epurare, care este bogată în materii organice și azot și celelalte elemente și uitați-vă ce a 

apărut, a apărut iară și atunci, ei ce vor să facă?! Că nu-i vorba, nu știu cum aș spune să nu se 

audă, dar tot se aude că e ședința publică, de fapt, fac un lucru bun, acuma vor să facă, să pună 

nămolul pe toată suprafața unde este acea... numai un pic de răbdare, că eu vă spun cum am 

fost informat la vremea respectivă. Ei acuma ei ce vor să facă?!  Zic că vor să pună nămol de 

la stația de epurare de la Baia Mare, de la VITAL, să pună iarbă și să o capsuleze verde. Da, 

așa da și atunci nu mai vin, cum a spus colegul Mărieș, pulberi de pe Iaz. Ei, sigur că stratul 

de nămol și inginerii și Garda de Mediu și, sunt mai mulți factori. CONVERSMIN-ul trebuie 

să facă acest proiect, ca să nu fie dăunător pentru localitatea noastră și, dacă face capsularea 

să fie, cum au zis că o să fie, ca o minge de rugby în iarbă, bine, să fie așa, că povești am mai 

auzit noi, atunci, dacă ei vor face ca acele pulberi silicoase să nu ajungă în satul Bozânta, asta 

este un lucru bun. Sigur că, mai multe minți și specialiștii vor decide, dar nu știm până nu 

explică și vorbesc cu oamenii. CONVERSMIN este o unitate cam neserioasă. 

Marinescu Dumitru: Foarte neserioasă, nu cam neserioasă. 

Gaie Marin Nicolae: De aia v-am invitat, la inițiativa câtorva cetățeni și a noastră, ca să vină 

și să ne explice... 

Anton Ardelean: Punctual, ce vor să facă. 

Marinescu Dumitru: După amiază, cei de la VITAL, cei de la Mediu, Apele Române, cei 

care au dat avizele, vor veni și vor explica cetățenilor despre ce este vorba. Cine poate și 

dorește, să vină deseară. 

Gaie Marin Nicolae: Noi nu suntem de specialitate, trebuie să fim informați de către cei care 

știu mai bine, care au studii. 

Mărieș Bogdan: Trebuie să avem grijă ce facem, pentru că decizia de acuma va afecta, 

probabil, pe termen lung, sau nu. Deci, mare grijă, să nu mai facem greșeala de acum 30 de 

ani, când s-a făcut Iazul. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Lauber Alexandru          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Băbuțiu Florina-Mădălina 


